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al. Waszyngtona 53a/15

04-074 Warszawa

tel. kom.: (+48) 507 081 478
e-mail: kontakt@efpe.org.pl
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Skan wype!nionego formularza prosimy przes!a" mailowo na adres kontakt@efpe.org.pl

DANE UCZESTNIKA
imi#: nazwisko: stanowisko:

telefon: e-mail:

DANE P$ATNIKA (DO WYSTAWIANEJ FAKTURY VAT)
nazwa instytucji:

NIP instytucji:

__ __ __-__ __ __-__ __-__ __

ulica i nr: kod i miasto:

__ __-__ __ __

Wyra%am zgod# na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zg!oszenia przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji Sp. z o.o.,                
al. Jerzego Waszyngtona 53a/15, 04-074 Warszawa, NIP 1132872275, REGON 147046034, spó!k# zarejestrowan& w S&dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S&dowego pod numerem 0000497374 (zwanym dalej „EFPE”), zgodnie z ustaw& z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926, z pó'n zm.).

Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególno(ci w celach statystycznych. O(wiadczam, %e zosta!em/am poinformowany/a o prawie dost#pu 
do tre(ci moich danych oraz prawie do ich poprawiania, a tak%e o)prawie do odwo!ania zgody na przetwarzanie danych osobowych w)ka%dym czasie, i %e 
wszelkie dane osobowe zosta!y przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udost#pnione przeze mnie dane osobowe b#d& chronione przez EFPE z zachowaniem 
najwy%szej staranno(ci.

Ponadto wyra%am zgod# na otrzymywanie informacji handlowych dotycz&cych us!ug (wiadczonych przez EFPE na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie 
z ustaw& z dnia 18 lipca 2002 r. o (wiadczeniu us!ug drog& elektroniczn& (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pó%n. zm.).

    ______________                             _______________
                                   Miejsce i data                                                          Podpis osoby upowa%nionej
                         

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

24 marca 2021 r.
Pa!ac Staszica w Warszawie, ul. Nowy *wiat 72

SALA OKR+G$EGO STO$U (pierwsze pi#tro)

FORMULARZ  ZG$OSZENIA NA KONFERENCJ,
                              ONLINE STREAMING      

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Zamawiaj&cy zobowi&zuje si# uregulowa" koszt udzia!u w konferencji:
399,00 z! + 23% VAT/ os. – cena podstawowa
299,00 z! + 23% VAT/ os. – cena obni%ona dla zg!osze- do 31 stycznia br.
Konferencja odbywa si# w trybie uczestnictwa zdalnego online streaming lub na miejscu pod 
adresem  wskazanym w zaproszeniu (z uwagi na stan epidemiologiczny ilo(" miejsc jest ograniczona 
- decyduje kolejno(" zg!osze-, a organizator nie mo%e zapewni" us!ugi cateringowej). 
Zamawiaj&cy przeka%e nale%no(" na wskazane konto po otrzymaniu faktury, bez roszczenia 
zwrotu wp!aty w razie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji. Istnieje mo%liwo(" zmiany 
uczestnika w ramach op!aconego udzia!u.
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